
 Anexa nr. 3 

 

 Procedura de gestiune a formularului (394) "Declaraţie informativă privind 

livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul national de persoanele 

înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f 

 

1. Declaraţia se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare 

încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent. 

2. Prelucrarea declaraţiei informative 

 2.1. Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele 

impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul 

fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la 

dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, până la data de 15 

a lunii următoare termenului de depunere a declaraţiei. 

 2.2. După prelucrare, declaraţia informativă se arhivează la dosarul 

fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA. 

 2.3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă 

constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, persoana 

impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie, corect completată, care 

înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial. 

 2.4. Declaraţia prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul 

primirii de la persoana impozabilă. 

3. Verificarea declaraţiei informative 

 3.1. După primirea declaraţiei, organul fiscal va verifica îndeplinirea 

obligaţiei de depunere a declaraţiei, prin corelarea informaţiilor referitoare la 

persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA şi au declarat 

în decontul de TVA numai operaţiuni efectuate pe teritoriul naţional, cu 

informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii 

informative. 

 3.2. Pentru persoanele impozabile care nu au depus declaraţiile 

informative conform pct. 3.1 se emit de către organul fiscal notificări. 

 3.3. Notificările prevăzute la pct. 3.2 se emit până cel târziu la data de 

15 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA. 

 3.4. Verificarea faptului că este o declaraţie corectă reprezintă un 

proces ulterior depunerii, care se desfăşoară pe serverele centrale. După 

depunerea prin internet sau la ghişeu a formularului (394) "Declaraţie 

informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul 

naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MEF 

14.13.01.02/f, denumită în continuare declaraţia (394), starea acesteia se 

poate verifica accesând portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 



 3.5. În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei se 

afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus, 

contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să corecteze toate 

erorile comunicate şi să reia procesul de depunere a declaraţiei (394). 

4. Gestionarea declaraţiei informative 

 4.1. Informaţiile din declaraţiile informative depuse la termenele 

legale de depunere, precum şi cele depuse conform pct. 2.3 se introduc într-o 

bază de date. 

 4.2. Informaţiile din baza de date sunt gestionate de Direcţia generală 

de informaţii fiscale şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi vor fi 

valorificate de către Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală 

coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor 

contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice. 

 4.3. Informaţiile din declaraţiile informative vor fi păstrate în baza de 

date pe o perioadă de 5 ani fiscali începând cu anul depunerii declaraţiei. 

După trecerea perioadei de 5 ani, informaţiile vor fi arhivate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 

 

CARACTERISTICI 

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului 

 

Denumirea formularului: "Declaraţie informativă privind livrările/prestările 

şi achiziţiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în 

scopuri de TVA" 

Cod: 14.13.01.02/f 

Format: A4/t1 

Caracteristici de tipărire: 

 pe o singură faţă; 

 se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu 

ajutorul programului de asistenţă asigurat, gratuit, de către unităţile 

fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro 

Se difuzează: gratuit. 

Se utilizează la declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi a 

achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional de persoanele 

înregistrate în scopuri de TVA în România. 

Se depune de către persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către 

reprezentantul său fiscal. 

 

Circulă: 

 în format electronic la organul fiscal competent; 

 formularul în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi 

ştampilate conform legii: un exemplar la contribuabil şi un exemplar 

la organul fiscal competent. 

Se arhivează: 

 la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente 

electronice, iar formularul – în format hârtie – "Declaraţie informativă 

privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional 

de persoanele înregistrate în scopuri de TVA " însoţitor, listat, semnat 

şi ştampilat conform legii, la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 
 


